LÄNNEN METSÄTAITO RY SÄÄNNÖT

1 § Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Lännen Metsätaito ry. Kotipaikka on Pori.
Yhdistyksen Y-tunnus on 3025832-8
Yhdistyksen virallinen kieli on suomi.

2 § Yhdistyksen tarkoitus ja toiminnan laatu
Yhdistyksen tarkoituksena on
1. edistää metsäammattialan eri yhdistysten ja metsäalan ammattilaisten välistä yhteistoimintaa ja
yhteishenkeä sekä kohottaa jäseniensä (yhdistyksen ja henkilöjäsenet) ammattitaitoa ja fyysistä
kuntoa
2. vaalia yleensä metsäammattialan kehitystä ja perinteitä
Satakunnan ja Varsinais-Suomen maakuntien alueella.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää metsä- ja puualalle sopivia koulutuksia,
kilpailutoimintaa ja tapahtumia.
Toimintansa tukemiseksi yhdistys kerää varoja kilpailuiden, koulutuksien ja tapahtumien
osanottomaksuilla sekä jäsenmaksuilla. Lisäksi yhdistys voi kerätä varoja järjestämällä rahankeräyksiä ja
arpajaisia. Se voi vastaanottaa lahjoja, tapahtuma sponsorointeja sekä niihin rinnastettavia lahjoituksia
ja testamentteja, sekä pitää kanttiinia järjestämissään tilaisuuksissa.
Yhdistys tekee erityisesti yhteistyötä SMUL- Suomen metsäurheiluliitto ry:n kanssa, sekä myös muiden
metsäurheilupiirien sekä metsä- ja puualan organisaatioiden kanssa. Yhdistys voi toimia yhteistyössä
myös muiden alueen yhdistysten kanssa.
Yhdistys ei osallistu poliittiseen toimintaan.

3 § Jäsenet
Jäsenet voivat olla varsinaisia jäseniä (= yhdistysjäsenet ja henkilöjäsenet), kunniajäseniä tai
kannatusjäseniä.
Varsinaiset jäsenet hallitus hyväksyy kirjallisen hakemuksen perusteella.
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä Satakunnassa ja Varsinais-Suomessa toimivat
yhdistysrekisteriin merkityt metsä- ja puualan yhdistykset, sekä henkilöjäseneksi yksityishenkilö, joka on
kiinnostunut metsäosaamisensa kehittämisestä.

Yhdistyksen kunniajäseniksi voidaan vuosikokouksessa kutsua hallituksen esityksestä hyvin ansioituneita
ja yhdistyksen toimintaa edistäneitä henkilöitä. Kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksua.
Yhdistyksen kannatusjäseneksi voi liittyä jokainen yhdistyksen toiminnasta kiinnostunut henkilö tai
yhteisö.

4 § Jäsenen eroaminen ja erottaminen
Jäsenyhdistys tai henkilöjäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen
puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan ollen
siten jäsenenä vielä kyseisen kalenterivuoden loppuun.
Jos jäsenyhdistys tai henkilöjäsen ei noudata yhdistyksen sääntöjä tai menettelee tavalla, joka ei ole
sopusoinnussa yhdistyksen tarkoitusperien kanssa, hallitus tekee siitä ilmoituksen vuosikokoukselle. Tai
jos jäsenyhdistys ei maksa jäsenmaksuaan kolmeen (3) vuoteen, esittää hallitus vuosikokoukselle sen
erottamista. Vuosikokous voi erottaa jäsenyhdistyksen, jos kolmen neljäsosaa (¾) kokouksessa läsnä
olevien äänistä sitä kannattaa, silloin päätös tulee voimaan heti.
Jos henkilöjäsen ei maksa jäsenmaksuaan kolmeen (3) vuoteen, hallitus katsoo hänet eronneeksi.
Jäsenyhdistyksellä tai henkilöjäsenellä, joka on eronnut tai erotettu, ei ole oikeutta tämän yhdistyksen
varoihin. Erotettu jäsen pääsee jälleen jäseneksi tehtyään siitä anomuksen hallitukselle ja sitoutumalla
täyttämään tämän yhdistyksen sille asettamat sääntöjen mukaiset ehdot.

5 § Liittymis- ja jäsenmaksut
Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous.

6 § Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja vähintään
neljä (4), enintään neljätoista (14) jäsentä. Hallitusten jäsenet valitaan jäsenyhdistysten esitysten ja
vuosikokouksessa esiin tulleiden esitysten mukaisesti.
Hallituspaikkoihin voidaan tehdä esityksiä seuraavasti. Jäsenyhdistykset voivat esittää hallituksen jäseniä
pääsääntöisesti yksi (1) jäsen per jäsenyhdistys sekä hänelle henkilökohtainen varajäsen. Meto LounaisSuomi ry:llä on kuitenkin mahdollisuus esittää kaksi (2) jäsentä ja heille varajäsenet, mutta alueen
Puumiehet ry:llä on vain yksi yhteinen paikka, sekä varajäsen. Alueen metsä- ja puualan oppilaitosten
opetushenkilöstöt saavat esittää henkilöjäseniä varamiehineen. Oppilaitoksille on varattu enintään kaksi
hallituspaikkaa varamiehineen. Näiden lisäksi, jos hallituspaikat eivät täyty, niin vuosikokouksessa on
mahdollista esittää myös muita yhdistyksen henkilöjäseniä hallituspaikkoihin. Heille valitaan myös
varajäsenet.
Hallituksen toimikausi on vuosikokouksesta seuraavaan vuosikokoukseen.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja sihteerin sekä muut tarpeellisiksi katsomansa
toimihenkilöt ja elimet. Tarvittaessa hallitus voi valita tarvittavia toimihenkilöitä myös hallituksen
ulkopuolelta pois lukien varapuheenjohtajan.
Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet sen jäsenistä
on paikalla. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni. Vaaleissa kuitenkin arpa.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyessään varapuheenjohtajan tai sihteerin kutsusta, kun
he katsovat siihen olevan aihetta, tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

7 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja rahastonhoitaja, näistä
kaksi yhdessä tai muu hallituksen erikseen nimeämä henkilö yksin.

8 § Tilikausi ja tilintarkastus
Yhdistyksen tilivuosi on kalenterivuosi.
Tilinpäätöksen, siihen kuuluvine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus, on annettava
toiminnantarkastajalle viimeistään neljä viikkoa ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajan tulee antaa
kirjallinen lausuntonsa vähintään kahta viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

9 § Yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksen kokouksia ovat vuosikokous, ja ylimääräiset kokoukset. Yhdistyksen hallitus kutsuu koolle
yhdistyksen kokoukset. Jäsenyhdistykset saavat lähettää kokouksiin edustajinaan kuusi jäsentä.
Kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen niin päättäessä myös postitse taikka
tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana.
Vuosikokous on pidettävä helmi- huhtikuussa ja siellä on käsiteltävä seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi
ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. todetaan saapuvilla olevat jäsenyhdistysten äänivaltaiset edustajat ja henkilöjäsenet
5. hyväksytään kokouksen työjärjestys
6. esitetään vuosikertomus, tilit ja tilintarkastajien lausunto
7. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä asianosaisille
8. käsitellään hallituksen laatima talousarvio ja toimintasuunnitelma alkaneelle vuodelle,
a. määrätään liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus,
b. määrätään toimihenkilöiden palkkiot,

9.
10.
11.
12.

c. päätetään varojen jakamisesta jäsenyhdistyksille, mahdollisuuksien mukaan,
noudattaen näiden sääntöjen 11 §:n mukaista periaatetta
valitaan yhdistyksen puheenjohtaja seuraavaan vuosikokoukseen saakka,
määrätään hallituksen jäsenet ja heille henkilökohtaiset varamiehet jäsenyhdistyksien ja
kokoukselle tulleiden esitysten perusteella,
valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varatoiminnantarkastajat
päätetään muista kokousohjelmaan hyväksytyistä asioista.

Yhdistyksen ylimääräinen kokous on kutsuttava koolle, jos hallitus katsoo välttämättömäksi tai jokin
jäsenyhdistys tai vähintään kymmenen (10) henkilöjäsentä kokousasian ilmoitettuaan, sitä kirjallisesti
hallitukselta pyytää. Kokous on pidettävä kahden (2) kuukauden kuluessa siitä, kun ilmoitus on tullut
hallitukselle.
Vuosikokouksen käsiteltäviksi tarkoitetut asiat on esitettävä kirjallisesti hallitukselle vähintään kuukausi
ennen vuosikokousta.
Päätökset ja vaalit hyväksytään yksinkertaisella äänten enemmistöllä, mikäli ei näissä säännöissä ole
toisin määrätty. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa arpa

10 § Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokous koolle vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta jäsenille
postitetuilla kirjeillä tai sähköisesti. Kutsussa mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat.

11 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Näihin sääntöihin voidaan tehdä muutoksia, jos muutosehdotus on tullut hyväksytyksi ¾ äänten
enemmistöllä yhdistyksen vuosikokouksessa.
Yhdistyksen purkamiseen tarvitaan kahden (2) perättäisen vähintään kuukauden välein pidettävän
kokouksen yhtäpitävät päätökset, joita vähintään kolmen neljäsosan (¾) kokouksissa edustetuista
äänistä kannattaa. Yhdistyksen purkautuessa lankeavat sen varat tasan jäsenyhdistyksille, ellei viimeinen
kokous yksimielisesti päätä niiden luovuttamisesta johonkin muuhun yhdistyksen pyrkimyksiä
edistävään tarkoitukseen.
Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muutosehdotuksesta tai yhdistyksen purkamisesta.

